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In het ontwerp worden de volgende wijzigingen aangebracht. 

1. In de considerans wordt de zinsnede «de kinderbijslagbedragen per 1 
juli 1982 te verminderen» vervangen door: de herziening van de kinderbij-
slagbedragen per 1 januari 1983 achterwege te laten. 

II. Artikel I vervalt. De artikelen II en III worden vernummerd in I en II. 

III. 1. In het tot artikel I vernummerde artikel II wordt in de eerste lid 
«1 juli 1982» vervangen door: 1 januari 1983. 

2. In het tweede lid wordt: 
a. «1 juli 1982» vervangen door: 1 januari 1983; en 
b. «april 1982» vervangen door: oktober 1982. 

IV. Het tot artikel II vernummerde artikel III wordt vervangen door: 

Artikel II 

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 1983. 

Toelichting 

1. De slechte financieel-economische situatie van ons land dwingt tot 
een aantal vergaande stappen, met name om een verder oplopen van het 
financieringstekort te voorkomen. Daartoe is tot een pakket van maatregelen 
besloten, zoals is aangegeven in de miljoenennota 1983. 

Een belangrijk onderdeel van dit pakket betreft een vergaande beperking 
van de geïndexeerde inkomens. Een ontwerp van wet houdende het 
achterwege laten van de herziening van het wettelijk minimumloon, van de 
uitkeringen krachtens een aantal sociale verzekeringswetten en van een 
aantal uitkeringen en pensioenen krachtens enige andere wetten per 1 
januari 1983, is inmiddels bij de Tweede Kamer ingediend (zitting 1982-1983, 
nr. ). De beperking van de indexering dient zich naar het oordeel van de 
Regering tevens uit te strekken tot de kinderbijslagbedragen. 
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2. Het onderhavige wetsontwerp is in juni jl. uitgebreid - zowel schriftelijk 
als mondeling - in de Tweede Kamer aan de orde geweest. Daarbij is dit 
wetsontwerp in relatie gebracht met het wetsontwerp tot tijdelijke bevriezing 
van enige sociale zekerheidsuitkeringen (zitting 1981-1982, nr. 17 468). Die 
relatie was duidelijk aanwezig: beide wetsontwerp beoogden enkele uit de 
Voorjaarsnota 1982 voortvloeiende ombuigingen voor 1982 te realiseren. 
Door aanvaarding van het amendement-De Vries en De Korte (stuk nr. 10 II) 
werd met laatstgenoemd wetsontwerp echter voor 1982 een zodanige 
ombuiging bewerkstelligd, dat de noodzaak tot de in het onderhavige 
wetsontwerp voorgestelde beperking in de kinderbijslagbedragen per 1 juli 
1982 niet langer aanwezig was. Op mijn verzoek is dit wetsontwerp 
voorlopig van de agenda van de Tweede Kamer afgevoerd. De reden om 
dit wetsontwerp aan te houden was gelegen in het feit, dat hierin een 
structurele ombuiging in de kinderbijslagsfeer was voorzien en het eerder-
genoemde wetsontwerp 17 468, na amendering, slechts een oplossing voor 
de tweede helft van 1982 bood. Zoals blijkt uit de miljoenennota 1983 is de 
noodzaak tot structurele ombuigingen in de kinderbijslagsfeer als onderdeel 
van het totale ombuigingenpakket evident aanwezig. Bijgaande nota van 
wijziging voorziet dan ook in een bevriezing van alle kinderbijslagbedragen 
per 1 januari 1983. 

3. Met de bevriezing van de kinderbijslagbedragen per 1 januari 1983 
wordt een ombuiging gerealiseerd van f205 min. De door het kabinet 
samengestelde ombuigingstaakstelling wordt door de voorgenomen 
bevriezingen per 1 januari 1983 nietten volle gerealiseerd. Aan een 
beperking van de aanpassing per 1 juli 1983 kan dan ook niet worden 
ontkomen. Voorlopig wordt voor wat de kinderbijslag betreft uitgegaan van 
eveneens een bevriezing per 1 juli 1983. De opbrengst daarvan is in 1983 
f 55 min. (f 110 min. structureel). Daartoe zal te zijner tijd - in samenhang 
met andere maatregelen per 1 juli 1983 - een apart wetsontwerp worden 
ingediend. 

De inkomenseffecten van de kinderbijslagmaatregelen zijn in onderstaan-
de tabel weergegeven. 

Inkomenseffecten in 1983 van een bevriezing van alle kinderbijslagen per 1 januari 1983 
en 1 juli 1983 (in procenten van het besteedbaar inkomen 1983) 

Gezin met 
1 kind 

Gezin met 
2 kinderen 

Gezin met 
3 kinderen 

Gezin met 
4 kinderen 

Gezin met 
6 kinderen 

Minimumloon - 0 , 2 - 0 . 5 - 0 . 7 - 0 , 9 - 1,3 
Modaal - 0 . 2 - 0 . 4 - 0 , 6 - 0 . 7 - 1,1 
1 y2 modaal - 0,1 - 0 . 3 - 0 . 4 - 0 , 6 - 0 . 8 
2 x modaal - 0 . 1 - 0 , 2 - 0 . 3 - 0.5 - 0 , 7 
4 x modaal - 0 . 1 - 0 , 1 - 0 , 2 - 0 , 3 - 0 . 4 

4. De titel van dit wetsontwerp dient als volgt te worden gewijzigd: 
Ontwerp van wet houdende het achterwege laten van de herziening van 

de kinderbijslagbedragen per 1 januari 1983. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
L. de Graaf 
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